
האירופי  האיחוד 
ואתגר ההגירה

פרויקט זה ממומן בתמיכת נציבות האיחוד האירופי



הצורך להתמודד עם כישלונות האינטגרציה

התמודדות עם גורמים דתיים פונדמנטליסטיים 

הכנות לגל ההגירה הבא



זהות  
דתית

זהות  
אירופאית

זהות  
לאומנית



...שאלות למחשבה

 האם אתם חושבים שהאיחוד האירופי מצליח ליצור זהות אחת
?גדולה או האם פעולותיה מחזקות את הרגש הלאומי

 האם היתרונות של חופש ההגירה בין מדינות האיחוד גוברים על
?החסרונות

מה צריך להיות היחס של מדינות אירופה כלפי , לאור מה שראינו
האם עליהם להמשיך במדיניות זו של הגירה מוגברת או  ? מהגרים

?לנקוט בצעדי הגבלה



הגדרה של שחקן בינלאומי


כל ישות שמביאה לידי ביטוי מידה גדולה של אוטונומיה בתהליכי קבלת : ל"שחקן בינ
.החלטות לצורך הפעלה של יכולת למימושם של האינטרסים או היעדים שלה

3מאפיינים:
שליטה על משאבים.
מנגנון קבלת החלטות.
אוטונומיה של תהליך קבלת ההחלטות.

סוגים שונים של שחקנים:
מדינת הלאום.
ארגונים בין לאומיים מתחלקים לשניים:
1 .האיחוד האירופי-ארגונים בין ממשלתיים.
2 .ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים-GREENPEACE
ש"דאע-ארגוני טרור
 תאגידים רב לאומיים-Mcdonalds



שחקנים בינלאומיים



האיחוד האירופי כשחקן כלכלי

האיחוד האירופי הינו אחד השחקנים  
!!הכלכליים החזקים בעולם

תנאי קבלה כלכליים

תקציב עצמאי לכל מדינה תוך פיקוח מצד האיחוד

אזור מסחרי אחד
האיחוד האירופי מהווה התורם העיקרי * 

בעולם המסייע בהתפתחות העולם השלישי  
ם"והתורם העיקרי לתקציב האו



האיחוד האירופי כשחקן פוליטי
 משלחות בכל רחבי העולם130האיחוד האירופי מיוצג על ידי .

סחר, פוליטיקה: המשלחת עוסקת בחמישה תחומים עיקריים ,
.מדע ועיתונות ומידע, פרויקטים

ניהול היחסים הרשמיים בין ישראל לאיחוד האירופי .

סחר ומדיניות , חקלאות-בתחומי המדיניות המוניטרית-פדרציה
.סביבה

הגירה והגנת , כלכלה-בתחומי המדיניות הסוציאלית-קונפדרציה
.הצרכן

בתחומי מדיניות חוץ והגנה-ארגון בינלאומי.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%93%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%93%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99


האיחוד האירופי כשחקן בטחוני

האיחוד האירופי שואף לסייע כמה שניתן כאשר קיים סכנה 
. בטחונים במקום בעולם העלול לפגוע באזרחי האיחוד האירופי

.יעוץ או כסף, העזרה בדרך כלל מגיע בצורת תיווך

 סומאליםמעורבות נגד פיראטים

 שיחה וממשל , מקדמים דמוקרטיה–האיחוד האירופי נגד הטרור
טוב



האיחוד האירופי כשחקן תרבותי
 לשם  2013–2007מיליארד אירו לשנים 7.1האיחוד האירופי הקצה

והפיתוח בין מדינות האיחוד האירופי לשכנות  חיזוק שיתוף הפעולה
.שאינן מהוות חלק ממנה ובכללן ישראל

כלכלה יציבה ושיפור איכות החייםקידום: מטרה.

 חיזוק תהליך  , תיירות בין הערים, מידע ומדע, איזוריפיתוח
,  סביבה ירוקה, למען הדמוקרטיה וזכויות הפרטפרוייקטים,השלום

...חינוך ועוד


